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หอศิลปกรุงเทพฯ

โครงการศิลปะการแสดงเกิดข�้นเพ�่อสนับสนุนและสงเสร�ม
ใหเกิดพ�้นที่การแลกเปลี่ยนความรู แนวคิด ประสบการณ
และสรางบทสนทนาระหวางศิลปนและผูชมงานศิลปะการแสดง
ในหลากหลายรูปแบบ
นอกจากเทศกาลระดับชาติและนานาชาติที่รวมจัดข�้นในกรอบ
ของโครงการนี้เหมือนเชนทุกปแลว ในปที่ 9 นี้ยังไดเปดรับสมัคร
คัดสรร และรวมสนับสนุนการสรางผลงานใหมที่นําเสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวกับเมืองกรุงเทพฯ เพ�่อเชื่อมโยงกับนิทรรศการ
"กรุงเทพเปลี่ยนแปลง” (BANGKOK IN PROGRESS)
โดยฝายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งจะเกิดข�้นในเดือน
มิถุนายน-กันยายน พ.ศ.2564 การแสดงที่ ไดรับการคัดเลือก
ไดแก การแสดงชุด “L'ELISIR D'AMORE” โดย ธาร�น
ปร�ญญาคณิต และยังมีการแสดง “กรุงเทพฯ นารักนาชัง 2020”
โดยคณะละคร 8x8 ที่นํากลับมาแสดงอีกครั้งในป พ.ศ. 2563 นี้
นอกเหนือจากการแสดงดังกลาว โครงการฯ ยังประกอบดวย
การแสดงจากโครงการเอเชียโทเปย เทศกาลศิลปะแสดงสด
นานาชาติ เทศกาลละครกรุงเทพ 2563 และ “เผยเรน”
เทศกาลบูโตนานาชาติ ครั้งที่ 14 โดยทั้งสามเทศกาลนี้เกิดข�้น
โดยกลุมศิลปนผูสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
สงผลใหเกิดพลวัตในแวดวงศิลปะการแสดงของไทย และยังเปน
การสรางและขยายฐานผูชมใหเกิดข�้นอันเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในกระบวนการแสดงอีกดวย
หอศิลปกรุงเทพฯ ยินดีที่ ไดทํางานรวมกับกลุมศิลปนดานศิลปะ
การแสดงทั้งไทยและนานาชาติผูสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง
รวมเผยแพรเนื้อหาที่สื่อสารผานศิลปนมาสูผูชมผานรูปแบบ
การแสดงที่หลากหลาย เพ�่อสะทอนมิติทางสังคมตาง ๆ
สูสังคมตอไป
กัณหรัตน เลี่ยมทอง
ผูอํานวยการโครงการฯ
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กรุงเทพฯ น่ารักน่าชัง 2020
โดย คณะละครแปดคูณแปด

กรุงเทพฯ นารักนาชัง 2020 เปนการแสดงที่เนนรางกาย
การเคลื่อนไหว บอกเลาภาพชีว�ตของกรุงเทพฯ อันหลากหลาย
แงมุม จากเชายันคํ่า ทั้งการใชชีว�ตความเปนอยู ความจร�ง
ความฝน ความหวังของผูคน ระบบความเปนไปของสังคม
และผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ การเมือง หร�อแมแตศิลปะ
เมืองที่มีทั้งคนอยากมาอยูแมจะยากลําบากและคนที่อยากหนี
ออกไปแตไปไมได หร�อคนที่ ไมอยากมาแตก็ตองมา เมืองที่
หลอมรวมทุกคนไวดวยกันและเมืองที่พวกเราหลอมรวมมัน
ไปสูอนาคตเชนกัน
พฤหัส-อาทิตยที่ 13-16 และ 20-23 สิงหาคม 2563
เวลา 19.30 น.
* เสารที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2563 มีการแสดง 2 รอบ
เวลา 14.00 น. และ 19.30 น.

บุคคลทั่วไป 500 บาท
บัตรนักเร�ยนนักศึกษาราคา 300 บาท
การแสดงยาว 70 นาที

สอบถามขอมูลเพ��มเติม
FB: theatre8x8

เลลิซีร์ ดามอเร่
โดย ธาริน ปริญญาคณิต
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โอเปราชวนหัวยอดนิยมของกาเอตาโน โดนิเซตตี (Gaetano
Donizetti) กับครั้งแรกบนเวที ไทย จากฉากหลังดั้งเดิมใน
หมูบานชนบทยุโรปกวาสองศตวรรษที่แลว สูฉากหลังไทย
รวมสมัย ทามกลางความอลวนว�นวายในหางสรรพสินคา
ใจกลางกรุงเทพมหานคร
« เร�่องรักชวนหัวของเนโมร�โน หนุมรับจางสงอาหารแสนข�้อาย
ผูหลงรักอดินา สาวสุดแสบเจาของกิจการชานม แตเขาไมใช
คนเดียวที่หวังพ�ชิตใจเธอ จามั่นหนาอยางเบลคอเรก็หวังจะ
ชวงชิงอดินาเชนกัน เนโมร�โนทาจะหมดโอกาส หากแตการมา
เยือนของดูลคามารา ดาราหนาเง�นที่ผันตัวมาขาย “ยาบํารุง”
จะเปลี่ยนชีว�ตเนโมร�โนไปตลอดกาล เพราะ “ยาบํารุง” ของเขา
กลับกลายเปน “ยาเสนห” ชั้นเลิศใหเนโมร�โนชนะใจสาวมั่น
อยางอดินา »
ศุกรที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น.
เสาร 3 – อาทิตยที่ 4 และเสารที่ 10
และอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
บุคคลทั่วไป 750 บาท
นักเร�ยนนักศึกษา 350 บาท
Early bird 550 บาท
การแสดงยาว 1 ชั่วโมง 40 นาที
(พักคร�่งการแสดง 15 นาที)

สอบถามขอมูลเพ��มเติม
โทร 087 131 9677
Email: lelisir.bkk@gmail.com

O3
โครงการเอเชียโทเปีย เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ
โดย เอเชียโทเปี ย

The new normal within the old capitalism
สิ�งไหนที่เร�ยกวานิวนอมหร�อชีว�ตว�ถีใหมของเรา หลังจากนี้
เราจะพัฒนาระบบผลิตอาหารจากพ�้นฐานตนทุนที่มีอยู
รักษาสภาพแวดลอมใหดี ดูแลชุมชนที่อยูในพ�้นที่ใหเขา
อยูอยางเปนสุขสบายใจ เพ�่อมีพลังในการดูแลแหลง
ผลิตอาหารใหอ�ดมสืบไป
หร�อวาจะพัฒนาเพ�่อทุนใหญ โดยเปลี่ยนพ�้นที่ผลิตอาหาร
อากาศที่ดีใหเปนพ�้นที่อ�ตสาหกรรม ไลตอนผูคนเขาโรงงาน
และเสือกไสเขาออกที่อยูเดิม ไปตามยถากรรม
เราจะพัฒนาเมล็ดพันธุอยางมีอิสระจากรากฐานที่หยั่งลึก
มานาน ตอกิ�งกานเกษตรกรรมของเราใหยั่งยืนมั่นคง หร�อจะ
พัฒนาตามระบบทุนใหเมล็ดพันธุและเกษตรกรรมถูกรัดร�ง
ดวยพันธะสัญญาทาสที่ยากปลดปลอย…
เราจะมีว�ถีประชาธิปไตยที่ถูกตอง เปนของปวงชนอยางแทจร�ง
หร�อยังคงประชาธิปไตยลายพรางอยางที่เปนอยู
เราจะมีรัฐสวัสดิการที่ทุกคนเทาเทียมในความเปนอยูพ�้นฐาน
ดวยระบบสาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล
และการชวยเหลืออื่นๆ
เรายังจะรักษาระยะหางทางสังคมหากไวรัสยังวนเว�ยนอยู
หร�อเราจะยิ�งมีระยะหางทางชนชั้น (Elite distance) ไมวาไวรัส
จะยังอยูหร�อจากไปแลว
สุดทายถา New normal ชีว�ตว�ถีใหม ยังหนี ไมพนจาก
ทุนนิยมเกาเดิม ก็เทากับไมมีสิ�งใดเปลี่ยนผาน นอกจากรูปแบบ
การดํารงชีว�ต ที่อาจจะยิ�งดิ�นไมพนและมีตนทุนที่รกรุงรังยิ�งข�้น
พรรณาโดย จ�ตติมา ผลเสวก

ศิลปน
ว�ชุกร ตั้งไพบูลย
จ�มพล อภิสุข (นาน)
จ�ตติมา ผลเสวก
ภัทร� และ จักรกร�ช ฉิมนอก (เชียงราย)
ทว�ศักดิ์ มูลสวัสดิ์
สุธาสิณี การสมดี (เชียงใหม)
ว�สุทธิ์ โกศลมโนมัย
มะลิวัลย ทรายหงษ (เชียงใหม)
ร�ญญาภัทร นิธิภัทรอนันต
วรัทยา ไชยศิลป (เชียงใหม)
ว�ลาวรรณ เว�ยงทอง
พดุงศักดิ์ คชสําโรง (เชียงใหม)
จ�ทาพ�ศ อ�สาหะ
Cheng Guangfeng (เซี่ยงไฮ)
Xiaohan Han (แมนจ�เร�ย)
16-18 ตุลาคม 2563
เวลา 16.00-19.30 น.

ชมการแสดงฟร�

สอบถามขอมูลเพ��มเติม
FB: Friends of ASIATOPIA
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เทศกาลละครกรุงเทพ 2563
โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ

เคร�อขายละครกรุงเทพ ขอนําเสนอเทศกาลศิลปะการแสดง
รวมสมัยของศิลปนไทยที่เปดกวางและหลากหลาย
พ�้นที่ปลอดภัยแหงการสรางสรรค ในป พ.ศ.2563 เตร�ยมพบ
การแสดงวาที่ถูกปรับใหเขากับ New Normal แหงการสราง
และการเสพของวงการศิลปะการแสดงรวมสมัยของไทย
แมสถานการณจะเปลี่ยนไป เทศกาลละครกรุงเทพ ยังคง
ดําเนินตอ ดวยตระหนักวา เทศกาลฯ นี้ ไดมีสวนชวยสราง
ความตระหนักและตื่นตัวถึงความสําคัญของศิลปะการแสดง
รวมสมัยทั้งของไทยและนานาชาติ
สอบถามขอมูลเพ��มเติม
โทร 092 919 6924
Website: www.bangkoktheatrefest.com
FB: Bangkok Theatre Festival
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“เผยเร้น” เทศกาลบูโตนานาชาติ
ครัง
้ ที่ 14 พ.ศ. 2563
โดย B-Floor Theatre and
Butoh Co-Op Thailand

เทศกาลบูโตนานาชาติในประเทศไทย ไดเร��มจัดข�้นครั้งแรก
ตั้งแตป 2005 มีศิลปนบูโตที่มีชื่อเสียงจากญี่ปุนรวมทั้งศิลปน
นานาชาติเขารวมและแลกเปลี่ยนกับศิลปนไทย แตกระนั้นก็
ไมไดจัดตอเนื่องทุกปเนื่องจากอ�ปสรรคบางประการ
หัวขอในการจัดงานปนี้คือ Revelations – เผยสิ�งที่ซอนเรน
คัมภีรว�วรณ (Book of Revelation) บางครั้งเร�ยกวา
การเผยวจนะกับจอหน วันสิ�นโลกของจอหน การเผยวจนะ
จากพระเจาถึงพระเยซูจากบทแรกของพระคัมภีร ,วาระสิ�นโลก,
ว�วรณ,หร�อการเปดเผย เปนหนังสือเลมสุดทายในพระคัมภีร
ภาคพันธสัญญาใหม และเลมสุดทายของพระคัมภีร ไบเบิ�ล
ว�วรณ (Revelation) หมายถึงการเปดเผย การทรงสําแดง
บอกถึงขอความลํ้าลึกที่ซอนอยู ซึ่งพระเจาเองจะทรงเปน
ผูสําแดงอภินิหาร เปดหูเปดตา เปดใจและจ�ตว�ญญาณ
เผยใหเห็นความจร�ง ภาษากร�ก apokalypsis คือการคนพบ
หร�อพระเจาทรงสําแดงพระทัยของพระเจาใหแกมนุษย ไดรับรู
เชนการพ�พากษาของพระองค

ในแงหนึ่ง บูโต เปนรูปแบบหนึ่งของการเปดเผยสิ�งซอนเรน
โดยการคนพบตัวตนภายในพ�้นที่รกรางของ DNA หนาที่ของ
ศิลปนคือ มองลึกลงไปในหัวของานของเขา เพ�่อที่จะเผยใหเห็น
ถึงจ�ดเร��มตนที่ ไปไกลเกินกวาจะเห็นไดดวยตาเปลา
ศิลปนบูโตในระยะแรก ตางคนหาการเคลื่อนไหวที่ ไรความหมาย
ซึ่งไมอาจเปนไปได เพราะใตจ�ตสํานักนั้นมนุษยมักจะสรางและ
ใหความหมายตอสิ�งตางๆ ซึ่งเผยใหเห็นสิ�งที่ซอนอยูในระดับ
DNAของศิลปน และอาจจะใน DNA ของผูชมดวยเชนกัน
นอยคนนักที่จะรูวา คาซุโอะ โอโน ผูรวมกอตั้งบูโต เปนคร�สเตียน
ผูเทียบตน หากเทียบกับผูรวมกอตั้งบูโต ทัทซึมิ ฮิจ�คาตะ
ผูเลื่อมใสในศาสนาพ�ทธ เทศกาลในปนี้เปนการรวมไวอาลัย
โยชิโอะ โอโน บุตรชายของ คาซุโอะ โอโน ซึ่งไดเร��มเสนทางการ
เปนศิลปนบูโตจากการทํางานกับ ทัทซึมิ ฮิจ�คาตะ
โยชิโอะ โอโน ถึงแกกรรมเมื่อตนปที่ผานมา เขาจะอยูในความ
ทรงจําของลูกศิษยและผูชมตลอดไป
การจัดงานครั้งนี้โดย บีฟลอรเธียเตอร และ บูโต โค ออป
ประเทศไทย เปนเจาภาพจัดงานโดยมีศิลปนนานาชาติมากกวา
หกประเทศเขารวมรวมทั้งศิลปนจากประเทศไทย
เทศกาลบูโตนานาชาติ ครั้งที่ 14 จัดที่หอศิลปกรุงเทพฯ
ระหวางวันที่ 1-13 ธันวาคม 2563 เปนสวนหนึ่งในโครงการ
ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 9 การแสดงครั้งนี้มีศิลปนที่โดดเดน
เชน Mundo Butoh Argentina โดย กุสตาโว โคลินี่
(อารเจนตินา) ศิลปนจากประเทศญี่ปุน คัสสึระ คัง, ยูโกะ
คาวาโมโตะ กับ Asia Butoh Tree Project, มูชิมารุ ฟ�จ�ดะ
ทาคามิ (ญี่ปุน/อเมร�กา), ธีระวัฒน มุลว� ไล (บีฟลอร ไทย),
นลธวัช มะชัย (กลุมลานยิ�ม ไทย) เทอร�่ แฮทฟ�ลด (อเมร�กา),
อิโคโย โคบายาชิ (ญี่ปุน) และ ว�นชี่ มอก (ฮองกง)
นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแสดงบูโตโดยศิลปน
และการจัดฉายภาพยนตรหายากของการแสดงบูโตยุคแรกๆ
ของโยชิโอะ โอโน ทายาทของศิลปนบูโตรุน กอตัง้ คาซุโอะ โอโน
พรอมทั้งเสวนากับ จอหน ซอย (อเมร�กา)
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณการระบาดของโคว�ด 19 อาจจะมีผลกระทบตอ
ตารางการแสดงและศิลปนที่เขารวม ทานสามารถเขาไปดูตารางที่เปลี่ยนแปลงได
ในหนาเพจของเรา

- การแสดงบูโต 10 - 13 ธันวาคม 2563
เวลา 19.30 – 21.00 น.
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 - 6 ธันวาคม 2563
เวลา 12.00 – 17.00 น.
- การฉายภาพยนตรและบรรยาย
12 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
(รวมชมภาพยนตรฟร�)
บุคคลทั่วไป 500 บาท
บัตรนักเร�ยนนักศึกษา 420 บาท
คาเขารวมอบรม 1,000 บาทตอ 1 คลาส

ดําเนินงานโดย บีฟลอรเธียเตอร (ธีระวัฒน มุลว� ไล)
และ Butoh Co-Op Thailand (Terry Hatfield)
สอบถามขอมูลเพ��มเติม
โทร 094 494 5104
FB: The International Butoh Festival Thailand
และ B Floor Theatre Group

Organised by

BACC principal supporter

In partnership with

